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Kto z koho...
Investorov aktuálne zaujímajú len tri druhy informácií, a to vývoj okolo dlhu Grécka,
hospodárske výsledky firiem a novinky v oblasti fúzií a akvizícií. Na začiatku týždňa sa
pozornosť zamerala na dianie v Grécku, ktoré má čas do konca februára na nájdenie dohody
so zahraničnými veriteľmi, v opačnom prípade mu hrozí obmedzenie prísunu likvidity zo strany
ECB. V úvode týždňa rokovali členovia gréckej vlády zo zástupcami Francúzska, Talianska a
Veľkej Británie a vysvetľovali im svoje zámery. Nemecko - samo aktuálne v deflácii, rovnako ako
celá eurozóna - nechce o reštrukturalizácií dlhov ani počuť, časť ekonómov ale tvrdí, že v
záujme zachovania stability v eurozóne môže ísť o najmenej bolestivé riešenie. Ceny ropy sa
stabilizujú, cena ropy Brent v utorok vzrástla takmer o štyri doláre na 58,72 USD za barel a
severoamerická ropa WTI zdražila a 2,7 dolára na 52,47 USD za barel. Surovina tak zdražila o
viac ako päť, resp. sedem percent. Zlato v utorok kleslo o viac ako dvanásť dolárov na 1 261
USD za trójsku uncu. Cena striebra naopak vzrástla o 0,31 % na 17,304 USD za trójsku uncu.
ECB v stredu večer náhle sprísnila svoj postoj ku Grécku. Banka oznámila, že už nebude
akceptovať dlhopisy gréckej vlády ako zástavu za úvery komerčným bankám. Grécke banky
tento krok pripraví o jeden zo zdrojov financovania. Európske akcie vo štvrtok zatvorili na
najvyššej hodnote za viac ako 7 rokov. Americké akcie v piatok v prvej polovici obchodovania
mierne spevnili, investorov povzbudili priaznivé údaje z amerického trhu práce, kde sme
zaznamenali solídny rast (+257tisíc nových pracovných miest ).Burzy ale rast neudržali, vedľa
nervozity okolo Grécka na investorov pôsobila obnovená možnosť, že by Fed mohol zahájiť
cyklus zvyšovania sadzieb relatívne skoro. Index Dow v piatok stratil 0,34 % na 17 824,29 bodu,
S&P 500 odpísal 2 055,47 bodu a Nasdaq klesol o 0,43 % na 4 744,40 bodu. Dow za týždeň
pridal 3,84 %, S&P 500 vzrástol o 3,03 % a Nasdaq 100 spevnil o 1,93 %.Za celý týždeň FTSE
100 pridal 1,54 % na 6 853,44 bodu, DAX vzrástol o 1,42 % na 10 846,39 bodu a CAC 40
posilnil o 1,88 % na 4 691,03 bodu. DJ EURO STOXX 50 za päť obchodných dní posilnil o
1,39% na 3 398,16 bodu.
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Názov fondu
Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

CREO

0,11

1. PF Slnko

0,07

Bond Dynamic

0,27

Optimal

0,26

Kapital

0,49

KD Prosperita

4,61

KD Russia

9,68

Growth Opportunities

0,85

Protected Equity 1

0,14

Protected Equity 2

0,30

EURO CASH dlh.

0,01

Český kon. v CZK

-0,04

Euro Bond

0,04

CE Bond

0,64

Optimal Balanced

2,19

Global Index

1,47
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Akciové indexy

%

DJIA 30

17 824,29

3,84

S&P 500

2 055,47

3,03

NASDAQ

4 228,68

1,93

DAX 30

10 846,39

1,42

CAC 40

4 691,03

1,88

MSCI World

1 720,55

2,56

EUR / USD

1,1198

-0,95

EUR / GBP

0,7473

-0,51

EUR / CHF

0,9816

-6,23

EUR / CZK

27,831

0,12
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